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الملخص
# الھكسوس جماعة من الرعاة أتوا من الشمال وكانوا یعیشون فى آسیا وعندما أتوا إلى مصر تدخلوا 

شئونھا وفرقوا صفوف الشعب المصرىفى 
وكثرت جرائمھم حتى عم # عسكر الھكسوس فى بلدة (أواریس) وجعلوھا عاصمة لھم وظلموا الناس

الغضب والسخط بین المصریین 
# وقد سخر ملك الھكسوس من (سقنن رع) أمیر طیبة وأقوى أمراء مصر وحذره بسبب ما تسببھ 

أفراس البحر من إزعاج وألن (سقنن رع) یزید من جیشھ 
یع غضب (سقنن رع) واجتمع برجالھ فقرروا دعوة جمیع أمراء مصر وتوحید الصفوف وحضر جم

األمراء وعلت أصوات األمراء غاضبة رافضة اإلھانة وقرروا تأدیب ملك الھكسوس ووعد كل أمیر 
بتقدیم كل ما یملك

# ومات( سقنن رع ) فواصل القتال بعده ابنھ (كاموس) الذى شجعتھ أمھ (إیاح حتب) ومات (كاموس) 
شمال وما أن التقى جیش وتولى القیادة (أحمس) وزحف جیش مصر بقیادة (أحمس) من طیبة إلى ال

أحمس بھؤالء الدخالء حتى اندفع نحوھم كاندفاع األسد نحو فریستھ 
# ولم یجد الھكسوس غیر الفرار إلى الشمال ولجأ الھكسوس إلى تدبیر مكیدة لقتل (أحمس) یقوم بھا 

ن ضابط مصري یسمى (سواتن) مقابل الجاه والمال ولكن حب (سواتن) لبالده جعلھ یرفض ویخیب ظ
ملك الھكسوس ویطرد المصریون الھكسوس من مصر
المفردات

خاذال×مساعدا عونایھلكھایبیدھا(م)الراعيالرعاة
جاءت / حلتحانتوعد بالخیر×تھدید وعیددخل في خفیةتسلل

(ج)الخناجرالخنجرالقوم ینفرون للقتالالنفیرھجمواأغاروا

أعزاء ×/ مھانین ضعافأذالءیلجئون / یحتمونیعتصمون
بھ(م)ذلیل ھھسدده / وجَّ صوَّ

القبیحة / البشعةالمنكرةاعتدل×تعدى / تخطى تجاوزسلطانھم / قوتھمنفوذھم
عالمة (ج)رموزارمزاالمنتھى / الغایة / الحدالمدىنواحیھا (م)رجاأرجائھا

المنطقة التي أحكمھا مقاطعتيالمراد: إضعافإخماد
تتخلى عنيذلنـيتخ(ج)مقاطعات

تساعدني×

یسلبون / یأخذونینھبون
سلبتك / ×أعطیتك منحتك(ج)خزائنخزانتيبالقوة

منعتك
یساویھیعدلھالمراد: مخصصَوْقفطعامھم (م)قوتأقواتھم

القویة / المتینةالصلبةملطخا / مغطىمضرًجاانحسر×انتشر عمَّ 
الضعیفة×

المھاجمینالمغیرینخصصكرَّسالرضا×الغضب السخط

جوانب / جھاتأنحاء
تقلیدتقالیدالقتل / الھالكالفتك(م) نحو

خیماألجانب (م)الدخیلالدخالء
غطاھا / سیطر علیھاعلیھا

(ج)فرائسفریستھ(م)فرسأفراس
ھجمانقضَّ تطمئنھ×تقلقھ تزعجھ

الفصل األول: تحریر مصر
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القدر / المنزلةالجاهتستمر×تمتنع تكف

وإجاباتھاأسئلة
ومن أین أتوا؟ ولماذا؟ماذا تعرف عن الھكسوس ؟١س
مصرآسیا) الحتاللجماعة من الرعاة أتوا من الشمال من (١ج
كیف حكم الھكسوس مصر؟ ٢س
حكموھا بارتكاب كل ألوان الظلم من نھب األقوات وسرقة األموال وتشرید األبناء وبث الفرقة بین٢ج

أفراد الشعب
تد زحف الھكسوس في مصر ؟ین امأإلى ٣س
وصل زحفھم إلى ما نسمیھ اآلن (محافظة الشرقیة) وعسكروا في بلدة (أواریس) وأقاموا بھا ٣ج

وجعلوھا عاصمة 
غار الھكسوس على مصر ؟ ومن أین ؟أفي عھد من ٤س
ة في عھد الفراعنة / وأغاروا علیھا من الشمال حتى وصل تقدمھم إلى ما نسمیھ اآلن (محافظ٤ج

الشرقیة)
ما الذي حرص الھكسوس علیھ ؟٥س
حرصوا على ( تفرقة صفوف الشعب  /  إخماد قوتھ   / إضعاف كلمتھ )٥ج
ما الجرائم التى ارتكبھا الھكسوس ؟٦س
تشرید أبنائھم -٤سرقة أموالھم      -٣نھب أقواتھم      -٢ظلم الناس      -٦١ج

تقالیدھم حتى بلغ بملیكھم أن یسخر من (سقنن رع)  أمیر طیبة من عادات المصریین والسخریة-٥
من أمیر طیبة ؟ وماذا تعرف عنھ ؟٧س
أكثرھم إخالصاً لبالده  -٢أقوى أمراء مصر  -١أمیر طیبة (سقنن رع)  / ٧ج

أشدھم معارضة لحكم ھؤالء األجانب الدخالء- ٣
وما القرار الذي اتخذه؟نن رع) وأمر أن یجتمع بھ أمراء مملكتھ ؟لماذا غضب (سق٨س
بسبب تھدید ملك الھكسوس لھ بإبادة أفراس البحر٨ج

وقرر سقنن رع دعوة جمیع أمراء مصر لضم الصفوف وجمع الكلمة وإلى لقاء قریب في الفصر.
بم رد سقنن رع على رسل ملك الھكسوس ؟٩س
أو میلد أتزعجھ أفراس النھر والمسافة بین (طیبھ) و (أواریس) سبعمائةقال لھ ( ھذا تھدید ووعی٩ج

تزید
لماذا اجتمع سقنن رع برجالھ ؟ وعالم انتھى االجتماع؟١٠س
اجتمع بھم للتفكیر في رد ھذه اإلھانة التي لحقت بھم من مستعمر دخیل  ١٠ج

مصر لیدعوھم إلى ضم الصفوف انتھى االجتماع بأن یرسل (سقنن رع) رسلھ إلى جمیع أمراء
وجمع الكلمة

ما القرار الذى اتخذه (سقنن رع) بعد اجتماعھ باألمراء ؟١١س
ا قرر محاربة الھكسوس حتى یطردھم من البالد نھائیً ١١ج
ماذا قدم كل أمیر لقتال األعداء ؟١٢س
دوس) الرجالقدم أمیر (أرمنت) العربات لكي یحاربوھم              قدم أمیر (أبی١٢ج

قدم أمیر  (فقط)  الجنود والمال                    قدم أمیر (بوتو) الرجال واألقوات والخیام.
بم صور الكاتب اندفاع الجیش المصرى نحو عدوه ؟١٣س
باندفاع األسد نحو فریستھ وانقضاض الطیر الجارح علي صیده .     ١٣ج
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تیجة المعركة ؟إلى أین فر األعداء ؟ وما ن١٤س
راح أحمس یطاردھم حتى اقترب من عاصمة ملكھم أواریس وھرب ملك فروا إلى الشمال . ١٤ج

الھكسوس من وجھ الجیش المصري وعاد من حیث أتى
حدث عن نجاح أحمس فى طرد الھكسوس من مصر ؟تـ١٥س
ر الفرار إلى الشمال لقد اندفع جیش أحمس نحو الرعاة اندفاع األسد نحو فریستھ فلم یجدوا غی١٥ج

وراح أحمس یطاردھم حتى عاصمة مملكتھم ( أواریس  ) .
ماذا تعرف عن الضابط سواتن ؟ ١٦س
ھو ضابط مصري  كان یكره أحمس وأعطى لھ ملك الھكسوس كثیرا من النعم لیكون عوناً لھ في ١٦ج

عر ملك الھكسوس حكم ھذه البالد وقد طلب منھ ملك الھكسوس أن یطعن أحمس بالخنجر عندما ش
بھزیمتھ . 

ما قصة بطولة الضابط سواتن ؟ ١٧س
قصة بطولتھ ھي رفضھ خیانة وطنھ ورفضھ قتل أحمس ألن أحمس أصبح رمزا لمصر كلھا .١٧ج
ماذا طلب ملك الھكسوس من سواتن ؟ أو ماذا كان موقفھ ؟١٨س
ما یفتح لھ أبواب القصر  طلب منھ أن یأخذ الخنجر ویصوبھ في صدر أحمس وھو یستقبلھ عند١٨ج

(موقفھ) قال لھ لن أفعل ھذه الجریمة المنكرة
(إن حب المصري لبالده ال یعدلھ مال وال جاه وال سلطان) من قائل العبارة ؟ ولمن قالھا ؟ وما ١٩س

المناسبة ؟
حمسقالھا (سواتن) لـ (ملك الھكسوس)  / وذلك عندما خذل سواتن ملك الھكسوس ورفض قتل أ١٩ج
ماذا تعرف عن (أواریس / أرمنت / طیبة) ؟٢٠س

(أواریس) / مكانھا في محافظة الشرقیة (شمال مصر) اتخذھا الھكسوس عاصمة 
(أرمنت) / إمارة مصریة اشترك أمیرھا في حرب الھكسوس

(طیبة) / مكانھا اآلن في األقصر 
نحوهم اندفاع األسد نحو فریسته وما إن التقى جیش أحمس بهؤالء الرعاة الدخالء حتى اندفع٢١س

وانقض علیهم انقضاض الطیر الجارح على صیده
من الدخالء؟ ولماذا فروا؟ وإلى أین اتجھوا؟

.................................................................................................................

: كفاح شعب مصرالفصل الثاني
لملخصا

# في القرن السابع قبل المیالد أعد ملك الفرس (قمبیز) جیشاً ھجم بھ على مصر وكانت لھ الجولة 
األولى إال أن المصریین لم یستسلموا 

# فلجأ (قمبیز) إلى الحیلة والخدیعة فحاول أن یطمئن المصریین ویطلب منھم التسلیم دون حرب فأعد 
لیھا الفتة تطلب من المصریین التسلیم (قمبیز) سفینة لتتجھ إلى منف ورفع ع

# إال أن المصریین رفضوا التسلیم وقابلوا ذلك بالسخریة ونظرات الحقد فلجأ (قمبیز) إلى التھدید فاشتد 
غضب المصریین وزادت حماستھم وكادوا یقتلوا رسول قمبیز إال أن (یوشھور) نصحھم بعدم قتلھ 

برسالة تھدید مع رسولھ فاستقروا على أن یردوا على رسالة قمبیز 
# اجتمع (قمبیز) برجالھ واستقر أمرھم بحیلة خبیثة وھى أن یرسل (قمبیز) إلى المصریین من یتحدث 

إلیھم حدیثاً حلواً ویدعوھم باسم فرعون مصر إلى أن یجتمعوا في ولیمة بحجة أن فرعون یطلب 
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لھم سیداً آخر وھو( قمبیز) صارت اجتماعھم ومن یمتنع فستصیبھ اللعنة وعندما یحضروا یعلمون أن 
األمور بیده  

# ولكن المصریین لم ینخدعوا بحیلتھ فحشدوا الجیوش وقابلوا بھا قمبیز واستطاع قمبیز ھزیمة 
(أبسماتیك) وفتح منف إال أن الشعب لم یلن ولم یضعف 

عب ذلیالً # واشتد نضال شعب مصر لتحریرھا من بطش فارس وكال عاود ملك الفرس الزحف رده الش
حتى طردوا العدو وتحررت البالد

المفردات
تصدعت / انھارت / تداعت

اضطرب×استقر استتبتقدیمإسداءسقطت

الرعدیدالمراد: الغلبةالجولة
× شدید الخوف 

الشجاع (ج) 
الرعادید

سھلة / میسرةسائغة
صعبة×

قبلوا / ×رفضوا أبواتباھیا / تعاظماافتخاراعازمون / مصرونمصممون
وافقوا

فضلتم / اخترتم آثرتمالصبر / الثبات في الدفاعاالستماتة
یمیلوایركنوارفضتم×

المحبوب×الكریھ البغیضرضانا× غضبنا سخطنایصیبوایكبدوا

صاریھا
عمود یقام في السفینة 
وُیشد علیھ الشراع 

(ج)الصواري
موطدة 
الدعائم

قویة / راسخة 
مزعزعة ×

(م)الدعامة
تسكن×تتحرك تنبض

تشتعل / تتقد تضطرمیتجولونیطوفونیتبعونھا / یودعونھایشیعونھا
تنطفئ / تخمد×

العداوة / الكراھیة الحقد
متمردینُحلوا / خادعامعسوال(ج)األحقاد / الحقود

عاصین / معاندین 
طائعین / ×

خاضعین
ال یقیمون 
قسوة / عنفبطشیطالبونیناشدونال یھتمون بھالھا وزنا

رحمة×

إجباركم / إذاللكم إرغامكم
أقامنزل /تبوأطعام (ج)والئمولیمةتخییركم×

النواحي (م)الرجااألرجاءجمعھمشملھمأكره×أحب أود

أفضى إثم / ذنب / لومحرج
ثابتون / صامدونأخبرنا / أعلمناإلینا

مستمرون

یمنعكم / ×یعطیكم یمنحكم
یرفض× ب یستجییلبيیحرمكم

خدیعة (ج)مكائد / مكیدةأنشرهأذیعھ
مكاید

فرقوا×جمعوا حشدواینزلینصبُّ 
لھ یكافحیناضلجعلھ جدیرا ومستحقاأھَّ
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وإجاباتھاأسئلة
متى تم احتالل الفرس لمصر ؟ أو متى تداعت دولة آشور ؟١س
فى القرن السابع قبل المیالد١ج
ت إلى الفرس بعد دخول مصر ؟ما األنباء التي وصل٢س
ھي أن المصریین مصممون على الدفاع واالستماتة ومصرون على أن یصیبوا الفرس أكبر ٢ج

الخسائر في كل شبر من أرض مصر الغالیة
ما موقف الشعب المصري من احتالل الفرس ؟٣س
صمموا على الدفاع واالستماتة واتحدوا حتى طردوھم  ٣ج
ندما وجد المصریین مصممون على الدفاع ماذا فعل قمبیز ع٤س
؟
لجأ إلى السیاسة والخدیعة فأمر بتجھیز سفینة تتجھ إلى منف وعلیھا مناد ورفع الفتة علیھا یطلب٤ج

فیھا من المصریین التسلیم من غیر حرب وبدون شرط أو قید
إلى أین كانت تتجھ السفینة التي أعدھا قمبیز ؟ ولماذا ٥س

یھا ؟رفع الفتة فوق صار
أخذت السفینة تنتقل من قریة إلى أخرى حتى وصلت إلى منف / ورفع الفتة لكي یطمئن المصریین ٥ج

إلیھ طالباً منھم التسلیم من غیر حرب وبدون شرط .
تجاه تلك السفینة ؟ما موقف المصریین٦س
لم یقیموا لھا وزناً وكانوا ینظرون إلیھا بنظرات الحقد والسخریة .٦ج
فعل قمبیز بعد فشل الخدیعة األولى ؟ماذا ٧س
أرسل إلى المصریین رسالة أولھا لین وآخرھا تھدید یقول فیھا (أنا قمبیز لم أكتب إلیكم إلرغامكم ٧ج

فإني أود زیارتكم ال حرج علیكم إذا أردتم الحضور إليَّ .... )
ما موقف المصریین من رسول قمبیز ؟٨س
ألن یوشھور نصحھم بعدم قتلھ وأن یرسلوا لھ رسالة وسمحوا لھ أرادوا قتلھ ولكن لم یتم ذلك ٨ج

بالعودة
عالم استقر رأى المصریین بعد وصول رسالة قمبیز إلیھم ؟٩س
استقر على رفض التسلیم والتصمیم على المقاومة حتى یطردوھم٩ج
بم نصح یوشھور المصریین ؟ وھل أخذوا بنصیحتھ ؟١٠س
إلى سیده على أن یبعثوا معھ لـ اسول وبأن یسمحوا لھ بأن یعود سالمً أوصاھم بأال یقتلوا الر١٠ج

(قمبیز) رسالة 
ما الحیلة الثانیة التى قام بھا قمبیز ؟١١س
اى المصریین من یتحدث إلیھم حدیثً أشار علیھ جنوده بصنع ولیمة وذلك بأن یرسل (قمبیز) إل١١ج

ي ولیمة بحجة أن فرعون یطلب اجتماعھم ومن حلواً ویدعوھم باسم فرعون مصر إلى أن یجتمعوا ف
آخر اعندما یحضروا یعلمون أن لھم سیدً یمتنع فستصیبھ اللعنة ومن یحضر فسینعم بالخیرات و

) صارت األمور بیده  زوھو(قمبی
لماذا صنع قمبیز ولیمة للمصریین ؟١٢س
وذلك لیخدع المصریین ویبعد فكرة الحرب عن أذھانھم ١٢ج
الشعب المصري من ھذه الولیمة ؟ما موقف ١٣س
قاطعوھا وعلموا أنھا مكیدة من قمبیز ولم ینخدعوا بھا ١٣ج
اذكر بعض األسلحة التي كانت تستخدم في الحروب القدیمة ١٤س



٦

السیف / الرمح / السھام / العجالت والنبال١٤ج

ما موقف المصریین بعد ھذه الخدیعة ؟١٥س
وا الجیوش وقابلوا بھا قمبیز واستطاع قمبیز ھزیمة (أبسماتیك) وفتح لم ینخدعوا بحیلتھ وحشد١٥ج

منف إال أن الشعب لم یلن ولم یضعف 
قاوم الشعب المصري الفرس مقاومة باسلة . وضح ذلك ١٦س

وبین نتیجة ھذه المقاومة .
ك) ودخل حشد المصریون الجیوش وقابلوا بھا قمبیز فانتصر قمبیز في بادئ األمر على (أبسماتی١٦ج

قمبیز (منف) إال أن الشعب لم یلن ولم یضعف ولكن راح الشعب یقاوم مقاومة األبطال وحولوا وادي 
النیل إلى شعلة كفاح وكلما عاود ملك الفرس الزحف رده الشعب ذلیالً وتحررت البالد من بطش الفرس

: مصر خالدة على مر الزمانالفصل الثالث
الملخص

ا یوجھون حمالتھم إلى الشام وآسیا الصغرى ووقف الشعب أمامھم في عزم # جاء الصلیبیون من أورب
في صد ھجماتھم بقیادة (صالح الدین األیوبي) الذي كان شھماً نبیالً في معاملة أسراھم وقد وإصرار

ھـ ٥٨٣فتح بیت المقدس سنة 
رنسا (لویس التاسع) # بعد أن ھزم (صالح الدین) الصلیبیین ھزیمة منكرة في موقعة حطین أراد ملك ف

أن یثأر لھزیمة أجداده فجھز حملة صلیبیة جدیدة لغزو الشرق ورد علیھ القاضي (بھاء الدین) محذراً 
ومھدداً 

# وجاءت الحملة الصلیبیة بقیادة ملك فرنسا واستولت على دمیاط واستعد المصریون وجمعوا شملھم 
جرة الدر) خبر وفاتھ حتى ال یكون لھ أثر سيء # ومات في أثناء ذلك الملك الصالح فأخفت زوجتھ (ش

على الجنود ونھضت ھى بتصریف األمور وتدبیر أمر الحرب
# وبدأت المعركة الكبرى وتالحم الجیش المصري والشعب لمقاومة الصلیبیین وھزمت مصر الصلیبیین 

ملك لویس مرة أخرى وفر ملك فرنسا وجیشھ إلى الشمال ولكن جیش مصر طاردھم حتى قبض على ال
وحاشیتھ وسجن الملك بدار ابن لقمان بالمنصورة

# وفي القرن الثالث عشر المیالدي بدأت حمالت المغول بقیادة (ھوالكو) من منغولیا شمال الصین 
فاستولوا على الصین وإیران ثم العراق وقضوا على الدولة العباسیة بعد أن استسلمت بغداد واستولوا 

إلى حدود مصر على الشام وامتد سلطانھم
# وأرسل (ھوالكو) رسالة تھدید إلى مصر واستقبل شعب مصر رسل ھوالكو في سخریة وكبریاء وأمر 
(قطز) بقتل رسل (ھوالكو) وتعلیق رءوسھم على باب زویلة وخرج (قطز) على رأس الجیش المصري 

یعا ففروا وتركوا غزة واتجھ إلى (غزة) وكانت مفاجأة للمغول حیث أنھم لم یتوقعوا أن یكون الرد سر
وبھذا ربح المصریون الجولة األولى 

# ثم تقدم الجیش المصري من الشمال حیث التقى الجیشان عند (عین جالوت) وبدأت المعركة الحاسمة 
ونجحت خطة الجیش المصري وھى( التظاھر باالنكسار والفرار فحدثت الثغرة واندفع المغول إلیھا بقوة 

اد الفارون واستأنفوا الھجوم بعزم راسخ واختل توازن المغول وانقض علیھم وفى اللحظة الحاسمة ع
األمیر بیبرس بفرسانھ وانتصر الجیش المصري وطھروا أرض الشام من المغول وكان یوم عین 

امجیدً اجالوت یومً 
المفردات

نفوذھم / سلطانھمھان×صعب / اشتد عظموجودھاكیانھا
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سیطرتھم
شدیداعنیفاالمصیبة (ج)الخطوبخطبالقوت×ضعفت النت

استكان
استسلم / خضع / 

ثار / غضب / ×ذل 
تمرد

شدید الصعوبة العصیب
رجال الدین األئمةالھین×

(م)اإلمام

المراد: جیوشھم حمالتھم
الفرج ×البالء / الشدة المحنة(م)حملة

المنتصر المظفر(ج)المحن
المھزوم×

حزمت تتتابعتتوالى
نزلَحلَّ عدتاستأمرھا

حببت إلیھم سولت لھم
صاحب الملك ملیكھموأغرتھم

مناالخوفمھابتنا(ج)ملكاء

مفر / مھربمناصإرادة (م)عزیمةعزائمجماعات (م)سربأسراب
نوافذ (م)خارقخوارقتعلن×تستر / تخفي تكتمفي ذلك الوقتوقتئذ

حنطت ھجمحمل
جثتھ

أمرت بحفظ الجسم من 
تناسبق بھمتلیالتلف

نذال × ذا مروءة شھما
األبواقشجر طیب الرائحةالصندل(ج)شھام

أدوات مجوفة 
ینفخ فیھا ویزمر 

(م)بوق

× عظیما / شریفا نبیال
متكاسلة ×مستعدة متحفزةعمال السفن (م)مالحمالحیھاوضیعا (ج)نبالء

/ متخاذلة

أنفة / عزة / حمیةتوقفترستجفت× سالت فاضت
حماسة

قطعتطوتجمعت / كونتألفتفظیعة / بشعةمنكرة
ُضربت / ُدقتقُرعتتتراجع×تھجم تنَقضّ ینتقمون منھیثأرون منھ

المتحضر المتمدینتنشر / تبعثتثیرأعد / ھیأجھز
المتخلف×

آالت توضع في طریق العدو المتاریستھددتتوعد
الثابتة الراسخةإلعاقة حركتھ (م)المتراس

مضطربةال×

جماعات ممزقة وبقایا فلولأصحاب (م)ربأرباب
الھزیمة االنكسارَفلّ ×مشتتة 

االنتصار×

وافق ×رفض / امتنع أَبىجئنا بغیرهجددناه
الثغرة/ قبل

موضع ُیخاف منھ 
ھجوم العدو 

(ج)الثَُّغر

تجاوز الحد / ظلم / بغى
یبتلعونھا / المراد: یلتھمونھااعتدى

القاطعة / الفاصلةالحاسمةیستولون علیھا

السیل (ج)بغاةدٍ ظالم ومعتباغ
الجارف

ماء المطر المندفع 
فوق سطح األرض 

(ج)سیول
أبطأ× أسرع بادر

تقدموا×رجعوا ارتدواراحة× مشقة / تعب جھدأھلكناهدمرناه
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تعض 
أناملك

األنامل: أطراف 
األصابع (م)أُنُملة

المراد: تندم على 
فعلك

األماكن المرتفعةالتاللتواضع×ظمة عكبریاء
(م)التل

تزل بك 
شدید الصوتالقاصف(ج)ِكَعابمقصدكعبةالمراد: تخطئالقدم

یوم أولھ لنا 
وآخره 
علیك

أولھ لنا بالنصر 
وآخره علیك 

بالھزیمة
اللؤلؤة الكبیرةالدرة

الصیاحالھتاف(ج)درر

أي منقلب 
ینقلبون

أي مصیر مؤلم 
لمجانیقایصیرون إلیھ

آالت حربیة قدیمة 
ترمى بھا األحجار 

عنانالمنجنیقالثقیلة (م)
السماء

ما یبدو من 
السماء للناظر 

إلیھا

النیران المشتعلةالصواعقتوقف×بدایة استئاف
لم یفتر / لم لم یتوان(م)الصاعقة

یضعف
جمیعھابأسرھاراحة× مشقة / تعب عناءھجومھزحفھ

مون (م)الطاغيالظالالطغاة

وإجاباتھاأسئلة
وما موقف الشعب المصري من ھذه الحمالت؟لماذا جاء الصلیبیون إلى مصر ؟١س
بل لدخول أرضھا واستعباد أھلھا وتحطیم كیانھا / وموقف الشعب المصري لم یخضعوا ولم یستكینوا١ج

وقفوا في وجھ الغزاة
ین وجھت ؟من أین جاءت الحمالت الصلیبیة ؟ وإلى أ٢س
جاءت من بریطانیا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان فى أوربا / وجھت إلى الشام وآسیا الصغرى ثم ٢ج

مصر
في أي المواقع انتصر صالح الدین علیھم ؟ وكیف عاملھم ؟٣س
في موقعة حطین / وعاملھم معاملة حسنة وكان صالح الدین شھماً نبیالً في معاملتھم٣ج

في / لصالح الدین مواقف نبیلة خالق صالح الدین ؟ واذكر أدلة على ما تقول .ماذا تعرف عن أ٤س
التعامل مع األعداء. استدل على ذلك

حین فتح هللا علیھ بیت المقدس وكان یحسنة الصلیبیینالح الدین شھماً نبیالً في معاملكان ص٤ج
ساءھم وأطفالھم معاملة أسراھم ویدفع الغرامة الحربیة عن فقرائھم ویعفى منھا ن

/ متى استرد صالح الدین بیت المقدس من الصلیبیین؟متى فتح بیت المقدس ؟٥س
ھـ بعد ھزیمة الصلیبیین في موقعة حطین٥٨٣سنة ٥ج

الح الدین في حطین رد / كان النتصار صفي معركة حطین ؟ما رد فعل الصلیبیین بعد ھزیمتھم٦س
یبیین. وضح ذلكفعل من الصل

سرصلیبیة لغزو مصر ولكنھ ُھزم وأُ دوا أن یثأروا لھزیمة أجدادھم فجھز لویس التاسع حملةأرا٦ج
أین نزلت الحملة الصلیبیة ؟ وكم بقیت ؟ ولماذا ؟٧س
نزلت دمیاط / وبقیت ستة أشھر / لیستكمل لویس معدات حملتھ قبل استئناف زحفھ ٧ج

ما موقف المصریین بعد مجيء الحملة الصلیبیة ؟٨س



٩

جمعوا شملھم ووحدوا أمرھم منتظرین ساعة الجھاد والقتال ٨ج
ماذا حدث عندما كان الصلیبیون یستعدون للزحف على المنصورة ؟٩س
توفي الملك الصالح ملك البالد٩ج
لماذا أخفت شجرة الدر على الجنود نبأ وفاة زوجھا ؟١٠ج
ینتھي األمر إلى ھزیمة محققة ألن ذلك یضعف من عزائمھم ویثیر التفكك في صفوفھم و١٠ج

/ ما الدور التاریخي الذي لعبتھ شجرة الدر في ما الدور التاریخي الذي قامت بھ شجرة الدر ؟١١س
موقعة المنصورة؟

كتمت نبأ وفاة زوجھا الملك الصالح (نجم الدین) حتى ال تضعف عزیمة الجنود -١١١ج
حتى یعود توران شاهب وإصدار األوامر نھضت بتصریف شئون الملك وتدبیر أمر الحر-٢
قب حركات العدواتر-٤ترسم خطط القتال  -٣
ألفت فرقة تشبھ الفدائیین تنقض على معسكرات الصلیبیین-٥

ما دور فرقة الفدائیین التى كونتھا شجرة الدر ؟١٢س
جنود / وتثیر الخوف تنقض على معسكرات الصلیبیین / تخرب المشآت / وتحرق الخیام / وتقتل ال١٢ج

والقلق في نفوس األعداء 
ما الموطن األصلي للمغول ؟ ومتى ظھروا ؟ ١٣س

بالد منغولیا شمالي الصین / وظھروا في القرن الثالث عشر المیالدي ١٣ج
من قائد المغول ؟ وماذا طلب من الخلیفة العباسي ؟ وما موقف الخلیفة ؟١٤س
لھ إلى الخلیفة وطلب منھ الخضوع واالستسالم / موقفھ رفض ردھم قائدھم (ھوالكو) / أرسل رس١٤ج

في كبریاء 
ماذا فعل المغول بعد رفض الخلیفة العباسي االستسالم ؟١٥س

بغداد ونصبوا حولھا المجانیق انطلقوا بجیشھم مكتسحین أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود١٥ج
ًباوتخریاقوا فیھا تدمیرً سلمت بغداد وانطلفھا بالسھام والصواعق حتى ذتق

كیف وصل المغول إلى حدود مصر ؟١٦س
استولوا على الصین وإیران والعراق وبالد الشام حتى وصلوا إلى حدود مصر ١٦ج

ما الذي كان یعتقده المغول بالنسبة لمصر ؟١٧س
ادة لھم على كانوا یعتقدون أن مصر ستسلم لھم كما سلمت غیرھا من البلدان وعندئذ تتحقق السی١٧ج

الشرق العربي كلھ 
في ذلك الوقت ؟ن ما موقف المصریی١٨س
أبى شعب مصر أن یخضع أو یلین وأبى أن یستسلم وعزم على أن یقف في وجھ ھؤالء الغزاة في ١٨ج

عزم وقوة وإیمان
في ذلك الوقت ؟ ولماذا أرسل األئمة والخطباء والعلماء إلى المدن والقرى ؟من حاكم مصر١٩س
حاكم مصر (قطز) / وأرسل األئمة لیدعوا الناس للتطوع فى الجیش / والجھاد في سبیل هللا / ١٩ج

ویثیرون الحماسة في الصدور ویثبتون اإلیمان والنصر في القلوب والنفوس     
ما الذي كان قطز یتوقعھ ؟ وھل تحقق ؟وكیف ذلك ؟٢٠س
الستیالء علیھا / وقد تحقق ذلك / حیث أرسل كان یتوقع أن المغول یفكرون في دخول مصر وا٢٠ج

ھوالكو أربعة من رجالھ یحملون إلى قطز رسالة تفیض بالتھدید والوعید 
في رسالة ھوالكو .اذكر ما جاء٢١س
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یعلم الملك المظفر قطز وأھل مملكتھ أننا جند هللا في أرضھ اوغربً اشرقً قال (من ملك الملوك ٢١ج
ضبھ لیس لكم من سیوفنا خالص وال من مھابتنا مناص خیولنا سوابق سلطاناً على من حل بھ غ

وسھامنا خوارق وسیوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فمن طلب حربنا ندم ومن قصد 
أماننا سلم )

ما رد فعل المصریین على رسل ھوالكو ؟٢٢س
أمر قطز بقتلھم وعلق رءوسھم استقبل المصریون رسل المغول في كبریاء وسخریة تلیق بھم و٢٢ج

على باب زویلة وخرج قطز على رأس الجیش لمالقاة المغول

كیف ربح المصریون الجولة األولى ؟ وما أثر ذلك علیھم ؟٢٣س
سارع قطز یحشد قواتھ وكانت خطتھ أن یلتقى بالمغول في بالد الشام قبل قدومھم إلى داخل مصر ٢٣ج

لسطین وفوجئ المغول بالجیش المصري من غیر سابق إنذار ولم وأسرع قطز حتى وصل بجیشھ إلى ف
یتوقعوا أن یكون الرد حاسما بھذه السرعة فاضطر قائد المغول فى جنوبي فلسطین إلى التخلي عن غزة 

فوق إیمانا ذلك زادھم ثقة على ثقة وإیمانً فدخلھا جیش مصر وھكذا ربح الجولة األولى  / أثر
قطز للنصر على المغول ؟ما الخطة التي أعدھا٢٤س
ھي االعتماد على المشاة في مواجھة المغول ثم التظاھر باالنھزام والفرار حتى یتوغل الخطة٢٤ج

الفرسان بقیادة بیبرس فیختل توازن األعداءمالفارون مرة أخرى ثم یھجعاألعداء فیرج
ما اسم المعركة التي انتصر فیھا قطز ؟ وأین كانت ؟٢٥س
جالوت بأرض فلسطینر عند قریة صغیرة تقع على منابع نھعین جالوت) / وكانت اسمھا(٢٥ج

لماذا سمیت معركة عین جالوت بھذا االسم ؟٢٦س
ألن المعركة كانت عند قریة صغیرة تقع عند منابع نھر جالوت التي تتفجر من عیون الجبال ٢٦ج

: مصر الثائرةالفصل الرابع
الملخص

# جاء نابلیون على رأس حملة فرنسیة لغزو مصر وقبل وصولھ اإلسكندریة أرسل إلى السید (محمد 
م)  وھو محافظ اإلسكندریة وقتئذ وعرض علیھ نابلیون البقاء في منصبھ على أن یقوم بمساعدة  ُكریِّ

الجیوش الفرنسیة على النزول إلى أرض الوطن
حباً في مصر وكرھاً لألجنبي الغاصب واستمر في رفضھ # لم یستجب (محمد كریم) لمطالب نابلیون 

وكفاحھ ضد الغزاة إلى أن قُبض علیھ وقُدم للمحاكمة العسكریة وحكم علیھ باإلعدام رمیا بالرصاص 
# تزعم عمر مكرم األحرار وتقدم الصفوف وراح یشعل حب الوطنیة في الصدور وینظم الصفوف في 

من االنتصار تمكن نابلیون أنّ إالنابلیونأكبر الخسائر بعساكر كل حي حتى أنزلت المقاومة الشعبیة
بقوة مدافعھ .

# إال أن ثورة الشعب لم تھدأ وعرف نابلیون أنھ لن یستقر لھ األمر وعندما علم بتدھور مركز فرنسا 
م ١٧٩٩الحربي في أوربا غادر مصر خفیة في أغسطس عام 

قت من القاھرة ثورة عنیفة للمرة الثانیة فاقت كل حد # حل محل نابلیون (كلیبر) وفي عھده انطل
واشترك فیھا الجمیع رجاالً ونساًء وصغاراً وكباراً وصمدوا للمستعمرین وكتبوا بدمائھم قصة البطولة 
الحقة وحاصر الغزاة القاھرة بالمدافع الثقیلة ومنعوا وصول األغذیة إلى الشعب حتى خیم شبح الجوع 

ذلك ظل الشعب ثائراً على أھل القاھرة ومع 
لصغیر في مقدمة المناطق الثائرة ا# واشتعلت ثورة الشعب المصري في كل مكان وكانت منطقة البحر 

یماً لمنطقة المنزلة وكان یملك زعالمنزلة وكان البطل (حسن طوبار) وھي تقع بین المنصورة وبحیرة 
مراكب صید كثیرة
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منطقة حتى اتصل حسن طوبار بمشایخ القرى والبالد یثیر # ولم تكد تبدأ حملة (بونابرت) على ھذه ال
الحمیة في صدورھم وینظم الصفوف وحاول الفرنسیون اجتذابھ فلم یفلحوا وما أن وصل الفرنسیون 

إلى الجمالیة حتى اشتبك الشعب معھم في معركة حامیة انتصر فیھا المصریون وانسحب الفرنسیون بعد 
أن أشعلوا النار في البلدة

حاول الجنرال (فیال) أن یجتذب (حسن طوبار) مرة أخرى ولكن البطل رفض بإصرار وتضامن # و
الشعب مع طوبار وامتد لھب الثورة إلى دمیاط واتجھ طوبار إلیھا ینتقل بسفنھ مع أھالي البالد 

المجاورة
ألمامیة نسیین المرابطین في المواقع ار# واشتبك الثوار مع الفرنسیین في معركة بدأت بقتل الف

واحتدمت المعركة وطلبت فرنسا النجدة فجاءت من كل مكان وكثر الضحایا من الجانبین 
وتربص أھالي # واشتعلت نیران الثورة في كل مكان فثار أھالي (عزبة البرج) وقتلوا الحامیة الفرنسیة 

م بوحشیة ویشعل جعل الجنرال (فیال) ینتقمیت الخولي لسفن الفرنسیین وقتلواالكثیرمن بحارتھا مما 
النار في القریة

# وجمع نابلیون رجالھ لیتشاوروا في األمر وأجمعوا رأیھم على ضرورة القضاء على حسن طوبار 
ولتنفیذ ذلك قرر نابلیون تدمیر بلدة المنزلة وبالفعل أرسل حملة لالستیالء علیھا كما أرسل حملة أخرى 

من جھة البحر ولكن فشلت الحملتان 
نا فاندفع األھالي نحو قإلى قریة (نجع البارود) جنوبى الصعید فقد وصلت سفن الفرنسیین # أما منطقة

علىفي مواجھة الغزاة واطالق النار السفن ثائرین واستولوا على ما فیھا من ذخیرة واستخدموھا 
وقفز فى سفینة القائد الفرنسي مما جعلھ یشعل النار في سفینتھ ألنھ لم یشأ أن یترك سفینتھ للثوار 

النھر ولفظ أنفاسھ األخیرة على الشاطئ 
# ثم تتابعت حمالت الفرنسیین من أسوان إلى قوص فدارت معارك عنیفة بین الثوار والدخالء وشملت 

الصعید كلھ ودارت معركة عنیفة عند بلدة (أبنود) برز وسطھا بطل ثائر یسمى (أحمد األبنودي) 
صعید إلى المقاومة وحمل مدفعھ وأخذ یطلق منھ الرصاص على # ودعا األبنودي إخوانھ من أبناء ال

األعدء وقد احتمى في قصر مھجور ومسجد قریب منھ وواجھ األعداء بشجاعة نادرة أذھلتھم وكلفتھم 
ثیابھل تسلل من المسجد لیالً بعد أن بدأرواحاً كثیرة واستطاع أن ینجو من غدر األعداء بعد أن
المفردات

اشتعلت فجأةاندلعتمرتمضت
اإلھالكالفتكأخمدت×

المحن والصعابالشدائدأخفت×أظھرت أبدتمصیبة (ج)كوارثكارثة
(م)شدیدة

حاكمھا / قائدھا / زعیمھا
ما یكره اإلنسان المكارهالجبانة×الشجاعة الباسلةرئیسھا (ج)زعماء

(م)المكره

الالمعة المراد: البراقة
دخلوا / تعمقواتغلغلواماسةالثورة والحالحمیةالخادعة

استولواسیطرواالثابتة والراسخةالمتأصلةَقبِلَ / وافق×رفض أبى
مالتجنحتیستثیرھمیستفزھم(ج)فرائسفریسة

صیحاتالفرار×الثبات الصمودأشارأوحى
أصوات عالیة 

(م)صیحة 
ھمسات×

خلف (م)عقبأعقابجنبي (ج) الدخالءاألالدخیلاالستیالء علیھا / مصادرة 



١٢

حرمانھ منھاألوانھ
لحقھأدركھیطمئنوه×یخیفوهیرھبوهزاھدا×راغبا حریصا

بموازاتھا المراد: بمحاذاتھامقدمة (ج)طالئعطلیعة
أمامھا

أنھكھ 
أجھده التعباإلعیاء

فاسھ لفظ أننزلت في الطینوحلتمواجھةمجابھة
ماتاألخیرة

أصحابھ (م)رفیقرفاقھاكثیرً وابالیخمد×یشعل یذكي

الراضي / × الغاضب الثائرأصحاب (م)ذيذوي
قوي / منیعحصینالھادي

ضعیف×
تقوى×تضعف تخورجمعحشداختفت× ظھرت تجلت

الجزارین القصابین
اب یتوقفون×یبدأون یشرعونمتجھین إلىقاصدین(م)القصَّ

أسلحة (ج)أعتدة / عتاد
المقیمین والساھرینالمرابطینأعتد / ُعُتد

(م)الفتیلةالفتائللحراسة الحدود

خافیة / مستترة كامنة
یشنون الذي ال سالح معھاألعزلظاھرة×

حربا
یثیرونھا / 
یشعلونھا

مساحتھا (ج)رقع / رقعتھایخرجیجلو
فتحات (م)ثغرةثغراترقاع

یستقر / یھدأ یستتب
جماعة من الجیش ةالحامییضطرب×

ت(ج)الحامیا
أذھل 
أفقدھم عقولھمعقولھم

سخا / بذل / تبرعجاد
اإلفاقة×اإلغماء اإلغشاءانتظرتربصبخل×

فتاة بكر لم تتزوجعذراء
یصوب / یوجھیسددیقاتلونیناوشونَثیِّب (ج)عذارى×

فقیر×غني ثري
ذھب×جاء حلَّ الحاملة والناقلةالمقلَّة(ج)أثریاء

منارة یؤذن علیھا المئذنةیسرقونھاینھبونھاالقنابل (م)قذیفةالقذائف
(ج)مآذنللصالة

المتتالیةالمتتابعةیخمدون×یشعلون یضرمونبالرضا×باإلكراه قھرا
قوتھ وسلطانھنفوذهالتراب المبللالثرى
تفرق×اجتمع احتشدمداخل (م) منفذمنافذ
تختفي×َتظھر َتبُرزمنعحال

راضي التي تحیط األالجزرغطىخیم
بھا المیاه (م)جزیرة

ترید وتطلبتبغيھجمحمل

وإجاباتھاأسئلة
ماذا فعل نابلیون قبل نزولھ مصر؟١س
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قبل نزولھ إلى اإلسكندریة أرسل رسولھ إلى السید (محمد كریم) محافظھا وقتئذ یؤمنھ على مركزه ١ج
الجیوش الفرنسیة على النزول إلى أرض الوطن ویعرض علیھ البقاء في منصبھ إذا ھو ساعد

/ لماذا  لم یستجب محمد كریم لرغبة ما موقف محمد كریم من مطلب نابلیون ؟ وعالم یدل ؟٢س
نابلیون؟

أبى أن یترك بالده فریسة لھذا األجنبي أبى أن یلقي سالحھ من یده وعاد یكافح على رأس بقیة من ٢ج
ل على حبھ للوطن نابلیون وأرسلوه إلى القاھرة لمحاكمتھ / ویدالمجاھدین حتى قبض علیھ رجال

إخالصھوتضحیتھ و
؟ ومن الذي أوصى بھ للمجلس العسكريما الحكم الذي صدر ضد محمد كریم ؟ ٣س
بالرصاص مع مصادرة أموالھ وأمالكھ على أن یكون لھ الحق في أن یفدي نفسھ االحكم / القتل رمیً ٣ج

)  / الذي أوصى بذلك (نابلیون)بـ (ثالثین ألف لایر
ماذا قال محمد كریم عندما سمع الحكم علیھ ؟٤س
قال (لحظة أیھا القوم أما حیاتي فلست متمسكاً بھا وال حریصاً علیھا فھي منھیة في وقتھا المحدد ٤ج
"ل لن یصیبنا إال ما كتب هللا لناق":ا وقد قال هللا في كتابھ العزیزلھ
التف حولھ الشعب بعد أن تولى الزعامة ؟ وماذا فعل ؟  من الزعیم الذي٥س
نظم الصفوف في كل حي (عمر مكرم) / تقدم الصفوف وراح یشعل حب الوطنیة في الصدور وی٥ج

.وفي كل مكان
متى غادر نابلیون مصر ؟ ولماذا ؟ ومن الذي تولى القیادة بعده ؟٦س
كز فرنسا الحربي في أوربا / الذي تولى م / وذلك عندما علم بتدھور مر١٧٩٩في أغسطس ٦ج

(كلیبر)
صف باختصار ثورة المصریین في عھد كلیبر .٧س
كل حد واشترك فیھا الجمیع رجاًال في عھده انطلقت من القاھرة ثورة عنیفة للمرة الثانیة فاقت ٧ج

صمدوا للمستعمرین وكتبوا بدمائھم قصة البطولة الحقة اوكبارً اونساًء صغارً 
اذا فعل كلیبر لیخمد الثورة ؟م٨س
نع وصول األغذیة إلى الشعب حتى خیم شبح الجوع على أھلمحاصر القاھرة بالمدافع الثقیلة و٨ج

ال جوع یخیفھ وال مدافع ترھبھ االقاھرة ومع ذلك ظل الشعب ثائرً 
ھل اقتصرت المقاومة على أھل القاھرة وحدھم . وضح ذلك ٩س
بل وجد الفرنسیون من شعب مصر في كل مكان ما وجدوه من أھل القاھرة لم تقتصر علیھم وحدھم٩ج

فامتدت المقاومة إلى منطقة البحر الصغیر / ومنطقة الصعید 
من بطل المقاومة في منطقة البحر الصغیر ؟١٠س
ھو (حسن طوبار) وكان زعیما لمنطقة المنزلة وكان یمتلك مراكب صید كثیرة ١٠ج

لمواجھة حملة نابلیون ؟ما الذي قام بھ ١١س
لم تكد تبدأ الحملة حتى اتصل طوبار بمشایخ القرى والبالد وأھلھا وراح ینظم صفوفھم ویثیر ١١ج

الحمیة في صدورھم ویحرك فیھم روح الوطنیة حتى استطاع أن یشجعھم على المقاومة والصمود أمام 
األعداء

أین تقع منطقة البحر الصغیر ؟١٢س
وبحیرة المنزلةةصورتقع بین المن١٢ج

أراد الفرنسیون إرھاب (حسن طوبار) ورجالھ بعد أن فشلوا في ضمھ إلیھم . فماذا فعلوا ؟١٣س
جھزوا سفنھم واتجھت إلى بلدة الجمالیة لمحاربتھا والقضاء على من فیھا ١٣ج

ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة الجمالیة ؟١٤س
اتھا وحلت في بحر أشمون من قلة المیاه فیھ عندما وصلت وأصبحت بمحاذ١٤ج
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ما موقف المصریین عندما وحلت سفن العدو ؟١٥س
من الرصاص واألحجار وا الفرصة وراحوا یمطرونھم وابًال انتھز١٥ج

ما نتیجة المعركة في الجمالیة ؟١٦س
ون ولكن نشبت معركة عنیفة دامت خمس ساعات انتھت بانتصار المصریین وانسحب الفرنسی١٦ج

بعد أن تمكنوا من إشعال النار في البلدة 
كان لحسن طوبار دور في مساعدة أھل دمیاط . وضح ذلك .١٧س
عندما امتد لھب الثورة في دمیاط قرر حسن طوبار والشعب الثائر من حولھ أن یدخلوا دمیاط ١٧ج

م تحرك أھل ١٧٩٨نة من سبتمبر س١٦ویعاونوا أھلھا على التحرر من قبضة المستعمر وفي لیلة 
البالد المجاورة لدمیاط وتحركت سفن (حسن طوبار) واتجھوا إلى دمیاط لالشتباك مع الفرنسیین وكان 
أول ضحایاه الجنود الفنسیون المرابطون في المواقع األمامیة للمدینة واستمر زحفھم حتى اشتبكوا مع 

قوات فرنسا وأدبوھا خیر تأدیب 
؟ یین إلى قریة الشعراء بم تعلل / تراجع المصر١٨س
لھم الك لیتحصنوا بھا واتخذوھا معسكرً وذ

إلى أى مدى امتدت الثورة ؟ وما موقف الجنرال فیال ؟١٩س
امتدت وانتشرت فثار أھالى (عزبة البرج) وقتلوا الحامیة الفرنسیة التي بھا  / وتربص سكان ١٩ج

ون السفن الحاملة للجنود الفرنسیین ویھاجمونھا وقتلوا الواقعة على النیل وراحوا یأخذ(میت الخولي)
موقف فیال جن جنونھ وفقد أعصابھ فامتأل بالحقد على الثورة والثوار وراح ھو وجنوده / كثیراً منھم

یقتحمون القرى وینھبونھا ویقتلون نساءھا وأطفالھا ورجالھا ثم یشعلون فیھا النار
دة المنزلة ؟ وھل نجح في حملتھ ؟ماذا فعل بونابرت للقضاء على بل٢٠س
قرر بونابرت إرسال حملة عسكریة جدیدة إلى بلدة المنزلة لالستیالء علیھا وأرسل في الوقت ٢٠ج

نفسھ حملة أخرى من جھة البحر . ولكنھ لم ینجح فى حملتھ 
لماذا فشلت حملة نابلیون على مدینة المنزلة ؟ أو ما الخطة التي وضعھا حسن طوبار ؟٢١س
من أھلھا أما افشلت ألن الحملة األولى عندما وصلت عن طریق البر وجدت المنزلة خالیة تمامً ٢١ج

الثانیة القادمة عن طریق البحر فوجئت بمراكب حسن طوبار وقد احتشدت بالثائرین تقف في صمود 
للفتك بقوات فرنسا

عدد السفن ؟ما موقف أھل بلدة (نجع البارود) عندما رأوا سفن العدو ؟ وكم٢٢س
غضبوا واندفعوا نحوھا اندفاع رجل واحد ونزلت جموع الناس إلى النیل سابحة نحو السفن ٢٢ج

ووصلوا إلیھا وھجموا علیھا واستولوا على ما فیھا من ذخائر واستخدموا ما أخذوه من بنادق في 
مھاجمة السفینة التي كانت تحمل القائد الفرنسي حتى مالت إلى الشاطئ 

ولماذا؟ذا فعل القائد الفرنسي بسفینتھ ؟ما٢٣س
أشعل النار في مخزن البارود وتصاعدت ألسنة النیران في الجو / ألنھ لم یشأ أن یترك سفینتھ ٢٣ج

للثوار  
ما رد فعل الفرنسیین على ما فعلھ المصریون في الصعید ؟٢٤س

أسوان إلى قوص وأخذت منمما حدث تتابعت ھجمات الفرنسیین على طول الطریقاانتقامً ٢٤ج
و الصعید كلھ من الشمال إلى الجنوب ودبت حركات المقاومة في كل مكانزالثورات تغ

كیف كانت نھایة القائد الفرنسي ؟٢٥س
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من الثوار وقد أنھكھالفظ أنفاسھ األخیرة على الشاطئ بعد أن أخذ یصارع األمواج فرارً ٢٥ج
اإلعیاء 

بنود ؟من قائد المقاومة في أ٢٦س
أحمد األبنودي ٢٦ج

وضح بطولة المواطن الشاب أحمد األبنودي ؟٢٧س
دعا إخوانھ من أبناء الصعید إلى المقاومة وقادھم في الكفاح وحمل مدفعھ وأخذ یطلق منھ ٢٧ج

الرصاص على األعداء وقد احتمى في قصر مھجور ومسجد قریب منھ وواجھ األعداء بشجاعة نادرة 
أرواحاً كثیرة أذھلتھم وكلفتھم 

كیف استطاع أحمد األبنودي أن ینجو من حصار الفرنسیین ؟٢٨س
استطاع أن یتسلل لیالً من المسجد بعد أن بد ثیابھ ونجا من غدر األعداء ٢٨ج

إرادة الشعب وعزل الوالي التركي (خورشید): خامسالفصل ال
الملخص

عب تبین شجاعة الشعب المصري وقوة # شعب مصر یتمسك بحریتھ وحقوقھ وقصة (خورشید) مع ش
إرادتھ 

ال یحب شعبھ ویجمع المال لینفقھ على مالذه وكان امستبدً احاكمً افاسدً اظالمً ا# كان (خورشید) والیً 
یستعین في حكمھ بجنود غیر مصریین كل ھمھم سلب ونھب الشعب واالعتداء علیھ 

ود ھذا الوالي على المحالت والمارة م عندما اعتدى جن١٨٠٥# ووقعت الواقعة في مایو سنة 
بالشوارع فنھبوا أموالھم ومن أجل ذلك ثارت جموع الشعب وھتفت بسقوط (خورشید)

# لجأت جموع الشعب إلى المشایخ والعلماء وقدموا مطالبھم إلى الوالي وھي 
عودة المواصالت بین الوجھین القبلي والبحري - ٢خروج الجنود األجانب من البالد  -١
عدم فرض ضرائب جدیدة من غیر موافقة العلماء -٣

# ولكن ھذا الحاكم الظالم سخر من ھذه المطالب وأنكر حق الشعب فیھا مما جعل العلماء والزعماء 
یقررون خلعھ 

# واندفعت الجماھیر مزودة بالسالح تحاصر (خورشید) وقلعتھ وطال حصار الشعب للقلعة 
وجد سلطان تركیا أنھ ال مفر من خلع ھذا الوالي استجابة لمطالب ھذا # وأمام إصرار الشعب وإرادتھ

الشعب الذي یأبى الظلم ویناضل من أجل عزتھ وكرامتھ 
المفردات

/ استبداده / تكبره / غطرستھجبروتھینفرد برأیھیستبد
المراد یستجیبیخضعتواضعھ×طغیانھ 

َعماألنعام تثبیتھ / ×عْزلھ خْلعھالت (م)حانوتالمحالحوانیتالحیوانات (م)النَّ
تولیتھ

تحیط بـتحاصرسرقوھانھبوھامطمئنا×مخوفا محذرا
د وافقت×رفضت أبتالذي یتجول في الشارعالجائلأطاع×عصى تمرَّ

وھب / ×أخذ بالقوة سلب
یصیحون بصوت عاٍل یھتفونمنح

یھمسون×
أولي 
الحكام (م)ذااألمر

ظلم / تجاوز طغىجماعات (م)طائفةطوائفحاكما (ج)والةوالیا
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الحد

الرزین / العاقل ×قلیل العقلاألحمقالقلیل×الكثیر الوافر
مھربمفر(ج)الحمقى

المراد:مطلبھم
یبقى×یرحلمحتمیامتحصنا(ج)ھموم

نھایتھ (ج)غایات / غایتھ
حصن منیع في الجبل (ج)قالع / قلعةغاي

تقدمتاندفعتقلوع

وإجاباتھاةأسئل
لماذا ثار الشعب على الوالي التركي (خورشید) ؟١س
ثاروا علیھ لظلمھ واستبداده وجمعھ لألموال وإنفاقھا على شھواتھ واستعانتھ في حكمھ بجنود غیر ١ج

مصریین 
ما صفات خورشید ؟٢س
/ كل ھمة جمع فاسد / ظالم / مستبد / قاسي / ال یحب الشعب المصري / وال یعرف الرحمة بالناس٢ج

المال لینفقھ على مالذه 
متى قامت الثورة ضد خوشید ؟ وما السبب ؟٣س
ونھبھم ما ام / وذلك عندما اعتدى جنود خورشید على األھالي اعتداًء مؤلمً ١٨٠٥في مایو سنة ٣ج

في المحالت وبسبب ظلم خورشید
اذكر الجرائم التي ارتكبھا جنود خورشید .٤س
ةع الباعئاألھالي / سلب ما في جیوب المارة / نھب ما في المحالت / خطف بضااالعتداء على٤ج

ما موقف الشعب من خورشید وجنوده ؟٥س
شعر شعب مصر أنھ لیس من الشرف واألمن والكرامة أن یسكت على ھذا الفساد فثارت جموعھ ٥ج

ون بسقوط خورشید وجنودهیھتفاوكبارً اوصغارً اوشیوخً اوانطلقت في الشوارع والمیادین شبابً 
لماذا لجأت جموع الشعب للشیوخ ؟٦س
ألن لھم في ھذا الوقت مكانة عظیمة عند الناس وكانوا موضع احترامھم وتقدیرھم ولھذا وثقت بھم ٦ج

طوائف الشعب 
وضح موقف العلماء ؟ وما المطالب التي قدموھا لخورشید ؟٧س
جموع الشعب وطوائفھ لتقدیم مطالبھم إلى ھذا الوالي األحمق اتجھوا إلى دار المحكمة العلیا ومعھم ٧ج

والمطالب ھي /
خروج الجنود األجانب من البالد-١
عودة المواصالت بین الوجھین البحري والقبلي-٢
عدم فرض ضرائب جدیدة من غیر موافقة العلماء وزعماء الشعب-٣

ما موقف خورشید من مطالب الشعب ؟         ٨س
ضحك وسخر وأنكر حق الشعب في ھذه المطالب 

ما موقف العلماء والزعماء بعد رفض الوالي المطالب ؟٩س
وثورة وقرروا خلعھ وأعلنوا قرارھم للجموع الكثیرة التي كانت تتزاحم كل یوم اازدادوا غضبً ٩ج

حولھم
ماذا فعل الشعب بعد رفض الوالي مطالبھ ؟١٠س
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ید في قلعتھ واندفعت الجماھیر مزودة بالسالح والبنادق تحاصر قرر الشعب محاصرة خورش١٠ج
خورشید وقلعتھ ورفضت طوائف الشعب أن تترك مكانھا حتى یخضع خورشید إلرادتھا ومطالبھا أو 

یرحل عن ھذه الدیار 
؟ولمن قالھا؟وماذا "ولي األمر منكم وأنتم رجال الدینكیف ال تطیعون أ"من قائل العبارة اآلتیة١١س
ت اإلجابة؟ كان
نحن ال نطیع إال الوالي "ر مكرم) / فرد عمر مكرم قائالً القائل (رسول خورشید) وقالھا لـ (عم١١ج

"أبعد ما یكون عن العدل والرحمةالعادل وخورشید
لخورشید ؟ وماذا قال لرسول خورشید لیوصلھ لخوشید ؟ما حجة عمر مكرم في عدم طاعتھ١٢س
غیر السلب والنھب والتعذیب وألنھ سلب الشعب حریتھ وكرامتھ ألن خورشید ال یعرف ١٢ج

وقال لھ / قل لخورشید إنھ لیس الوالي الذي تجب على الشعب طاعتھ 
لماذا عزل الوالي التركي (خورشید) ؟١٣س
استجابة إلصرار الشعب المصري على عزلھ وتھدئة لثورة الشعب١٣ج

ما موقف عمر مكرم من خورشید؟١٤س
حمةرعدم وجوب طاعة خورشید ألنھ أبعد ما یكون عن العدل وال١٤ج

م١٨٠٧: شعب رشید وحملة فریزر عام الفصل السادس
الملخص

م ولم یقاوم محافظھا ١٨٠٧# وصلت الحملة اإلنجلیزیة إلى اإلسكندریة بقیادة (فریزر) في مارس سنة 
تركي األصل(أمین أغا) بل سلم اإلسكندریة للدخالء وال عجب في ذلك فھو 

# وعندما وصل خبر زحف الجیش اإلنجلیزي إلى رشید جمع محافظ المدینة العلماء واألدباء والتجار 
للتشاور واستقر رأي الجمیع على المقاومة حتى الموت واستعد الناس للیوم الفاصل بما یملكون من 

تثیر الحماس وأرسل المحافظ أسلحة بیضاء وبنادق وأخذ األدباء یلقنون الشعب األناشید الوطنیة التي 
الرسل خارج المدینة لیخبروه بموعد قدوم األعداء 

وانسحب الجنود من خلف ا# وكانت خطة أھل رشید ُمحكمة فقد أخلوا شوارع المدینة وطرقاتھا تمامً 
األسوار إلى داخل المدینة وفتح الباب الرئیسي ووزع الجنود على المنازل الواقعة في الشارع الرئیسي 

(دھلیز الملك)  وبذلك انخدع اإلنجلیز ودخلوا المدینة آمنین مطمئنین 
# وعندما دخل الجنود اإلنجلیز المدینة وخلعوا أسلحتھم وجلسوا للراحة انھال علیم أھل رشید 

ض وسالت دماء اإلنجلیز یبالرصاص من نوافذ المنازل وخرج الجنود واألھالي وقاتلوا بالسالح األب
ایاھم والذت البقیة منھم بالفرار وانتشرت جثث ضح

المفردات
یرضى بالذل یخضع

یتحدثونیتسامرونجانبیھ (م)مصراعمصراعیھیتمرد×

وفًقاطبًقاأتعبھم / أضعفھمأنھكھمیسھل / یضعفیلین

الجیش الذي یحمي حامیة
توقف×نزل بشدة انھالشدة الحرالقیظالبالد (ج)حامیات

طافوا / تنقلوا لواجاالتحاورالتشاور
(م)شرفة، وھي بناء شرفاتاستقروا×

خارج من البیت
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الشدة / المحنة البالء
شدةغمرةأعجبھمراقھمالفرج×

واسعة ذات رائحة فیحاءتثبتوا / تستبسلواتصمدوا
قتلوافتكواجمیلة منتشرة

ھدفنا (ج)غایات / غایتنا
ضفتیھغاي

شطیھ / ساحلیھ 
(م)ضفة 
(ج)ضفاف

قوًیا / سریًعاریًعاذ

آالت الطرب (م)الدفالدفوفالعالیات (م)الباسقةالباسقاتیعلِّمون / یحفظونیلقنون

رجع الصوت صدى
في فتَّ تخلَّصواتحرروا(ج)أصداء

المراد: أضعف قوتھمعضدھم

أضعففتّ المراد: مالوااستكانواجھات (م)نحوأنحاء

عضدھمالتعب×ة الراحالدعةخیول (م)جوادجیاد
العضد: الساعد (ما بین 

المرفق والكتف) 
(ج)أعضاد

لجأت / احتمتالذت

وإجاباتھاأسئلة
/ متى وصل  القائد اإلنجلیزي فریزر إلى متي وصلت الحملة اإلنجلیزیة إلى اإلسكندریة؟ ١س

اإلسكندریة في حملتھ الحربیة؟
م١٨٠٧في منتصف مارس سنة ١ج

إسكندریة في ذلك الوقت ؟ وما موقفھ من الحملة ؟ ولماذا ؟ن محافظ مَ ٢س
(أمین أغا) موقفھ استسلم وسلم اإلسكندریة لإلنجلیز بدون مقاومة / وذلك ألنھ تركي األصل ال ٢ج

األصیلالمصريیجري في عروقھ الدم 
اإلنجلیز ؟يءماموقف محافظ رشید عندما علم بمجكم كانت حامیة رشید ؟ و٣س
ن تزید على (سبعمائة جندي)  / موقف محافظ رشید جمع العلماء واألعیان واألدباء والتجار لم تك٣ج

وكبار رجال الحامیة ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور في ھذا البالء الزاحف نحوھم

ر محافظ رشید أھل رشید بین أمرین فما ھما ؟ وما الذي اختاره الشعب ؟خیَّ ٤س
- ٢یصمدوا لعدوھم ویستشھدوا في سبیل الوطن دفاعا عن الوطن واألبناء واألموال إما أن -١ھما ٤ج

الذل والعار والھوان ویستسلموا ألنفسھم وإما أن یكتبوا 
واختار أھل رشید األمر األول وھو الصمود والثبات والدفاع عن الوطن والمقاومة حتى الموت

ما الدور الذي قام بھ األدباء ؟٥س
الشعب األناشید الوطنیة التي ترددھا الجماھیر وقد انتشرت في أنحاء رشید فكان لھا لقنونیكانوا ٥ج

أثر في بعث الحماسة في النفوس
لماذا أرسل محافظ رشید رسلھ خارج المدینة ؟٦س

وذلك لیخبروه بموعد قدوم جیش اإلنجلیز الزاحف نحوھم لیكون الشعب على استعداد للقائھ وعندما ٦ج
على بعد أربعة كیلو مترات من المدینة أخبروا المحافظولعدرأوا ا

/ ما الخدیعة التي دّبّ◌رھا أھل رشید ما الخطة التي وضعھا محافظ رشید للقضاء على اإلنجلیز ؟ ٧س
لفریزر وجنوده؟
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إخالء شوارع المدینة من أي حركة -٢انسحاب الجنود من خلف األسوار إلى داخل المدینة  -٧١ج
توزیع جنوده مع المجاھدین من أھل رشید على المنازل الواقعة في - ٣زل والمتاجر اباء في المنواالخت

فتح الباب الغربي المتصل بدھلیز الملك-٤شارع (دھلیز الملك) والمشرفة علیھ 
لماذا وزعت الجنود على المنازل الواقعة في شارع دھلیز الملك ؟٨س
ة رشید وھو الذي سیدخل منھ اإلنجلیز وحتى یكونوا على أتم وذلك ألنھ المدخل الرئیسي لمدین٨ج

استعداد للقضاء على اإلنجلیز 
متى دخل اإلنجلیز المدینة ؟ كیف كانت حالتھم ؟ ولماذا ؟٩س
دخلوا باب المدینة عند الظھر / وكانوا شدیدى التعب بسبب الطریق الرملي بین اإلسكندریة ورشید ٩ج

وبسبب شدة الحر 
ا أعجب الغزاة في رشید ؟ماذ١٠س
أعجبھم ما شاھدوا في رشید من حدائق واسعة / ومیاه النیل العذبة الجاریة / وضفتیھ المزینتین ١٠ج

بالخضرة وأشجار النخیل العالیة على جانبي النیل
صف المعركة وموضحا مواقف البطولة فیھا ؟١١س
/ وخرج امنازل ونوافذھا یحصدھم حصدً انھال المصریون على اإلنجلیز بالرصاص من شرفات ال١١ج

الجنود واألھالي المجاھدون وقاتلوا اإلنجلیز بالسالح األبیض
وضح دور النساء في المعركة .١٢س
اشترك النساء في المعركة فكن ینشدن األناشید ویضربن بالدفوف إلثارة الحماسة في الجنود ١٢ج

شرت جثث د سالت دماء اإلنجلیز في الطرقات وانتالمصریین وانتھت المعركة بانتصار المصریین  وق
اضحایاھم والباقى فر ھاربً 

متى أصیب اإلنجلیز بالھزیمة في رشید؟١٣س
دما انھال علیھم الرصاص من شرفات المنازل وخرج الجنود واألھالي من المنازل وقاتلوا نع١٣ج

اإلنجلیز بالسالح األبیض




